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1. WPROWADZENIE DO PROGRAMU ESIT 

Europejska Szkoła Informatycznych Technologii ESIT (European School of Information Technologies) to nazwa 

własna finansowanego ze środków unijnych programu rozwojowego szkół zawodowych i modernizacji 

kształcenia w zakresie IT w celu lepszego przygotowania absolwentów do sprostania wyzwaniom 

nowoczesnego rynku pracy. 

Program ESIT wdrażany jest przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe (ICS CompLearn, LFPPI 

Politechnika Wrocławska) pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą 

w Brukseli. Program ESIT skierowany jest do: 

1. Uczniów, zapewniając całkowicie bezpłatne wsparcie 

w zakresie:  

a. Nadania uczniom europejskich zawodowych 

certyfikatów informatycznych wydawanych 

przez Europejski Instytut Certyfikacji 

Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli po 

ukooczeniu informatycznego szkolenia w 

trybie zdalnego nauczania e-learning. 

b. Informatycznego programu stażowego we 

Wrocławiu, przy udziale telepracy oraz z 

wyposażeniem w służbowe notebooki. 

c. Doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez specjalistów on-line w serwisie 

internetowym programu ESIT. 

2. Nauczycieli, zapewniając całkowicie bezpłatne wsparcie w zakresie:  

a. Programu szkoleniowo-doradczego, obejmującego szkolenia i bezpośrednie wsparcie 

doradcze nauczycieli w zakresie kierunków merytorycznej modernizacji kształcenia 

zawodowego w obszarze technologii informatycznych i wykorzystania technologii 

informatycznych dla wsparcia procesów nauczania w trybie zdalnym. 

b. Programu certyfikacji informatycznej nauczycieli, bezpłatnie udostępniającego procedury 

certyfikacyjne Instytutu EITCI w Brukseli, formalnie poświadczające poziom kompetencji 

informatycznych istotnych w nauczaniu. 

c. Programu współpracy zagranicznej, przewidującego zagraniczne wyjazdy studyjne, 

seminaryjne i konferencyjne w ramach realizacji współpracy ponadnarodowej z Instytutem 

EITCI. 

3. Szkół zawodowych, zapewniając całkowicie bezpłatne wsparcie rozwojowe w zakresie:  

a. Długofalowego programu współpracy ponadnarodowej w zakresie programów związanych z 

edukacją ICT i rozwojem kształcenia w kierunkach informatycznych, obejmującego udział 

przedstawicieli szkoły w seminaryjnych i konferencyjnych wyjazdach zagranicznych po 

uruchomieniu realizacji komponentu ponadnarodowej współpracy w ramach POKL. 

b. Programu modernizacyjnego obejmującego wdrożenie platformy e-learningowej i sieciowego 

systemu informatycznego dla wsparcia procesów dydaktycznych i administracyjnych w szkole 

oraz objęcie odpowiednimi szkoleniami kadr nauczycielskich i administracyjnych. 

c. Programu akredytacyjnego Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z 

siedzibą w Brukseli w zakresie zawodowego kształcenia informatyki w Unii Europejskiej, oraz 

utworzenia sieci Centrów Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI w szkołach. 
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2. WSPARCIE DLA UCZNIÓW W PROGRAMIE ESIT  

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Paostwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT 

zapewnia uczniom bezpłatne wsparcie obejmujące: 

1. Europejskie zawodowe certyfikaty informatyczne EITCI, wydawane przez Europejski Instytut 

Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli po ukooczeniu trzymiesięcznego 

informatycznego szkolenia e-learning. Certyfikowane kursy informatyczne trwają 3 miesiące i 

prowadzone są w trybie zdalnym przez Internet w formie zajęd pozaszkolnych zakooczonych 

procedurą egzaminacyjną, która umożliwia uzyskanie międzynarodowego zawodowego certyfikatu 

informatycznego, podnoszącego przyszłą konkurencyjnośd na rynku pracy w sektorze IT.  

2. Udział w informatycznym programie stażowym we Wrocławiu wraz z elementami telepracy oraz z 

wyposażeniem w służbowy komputer przenośny notebook. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów w trybie on-line w niniejszym 

serwisie internetowym.  

W celu skorzystania z powyższych form wsparcia każdy zainteresowany uczeo powinien zarejestrowad się w 

serwisie internetowym program ESIT, deklarując tym samym swój udział. Należy podkreślid, że udział w 

programie ESIT jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w przypadku jego przerwania przez 

ucznia na dowolnym etapie realizacji. 

 

2.1. CERTYFIKATY INFORMATYCZNE 

Zawodowe, certyfikacyjne kursy informatyczne dla uczniów w formie realizowanych zdalnie na platformie e-

learning zajęd pozaszkolnych mają na celu umożliwienie uczniom 

nabycia i formalnego potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem 

EITCI kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy w 

sektorze IT. 

Międzynarodowe zawodowe certyfikaty informatyczne wydawane są 

przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w 

Brukseli w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim. 

Certyfikaty wydawane przez Instytut EITCI w ramach Programu EITCA 

(European IT Certification Academy) stanowią formalne 

poświadczenie zawodowych kwalifikacji informatycznych, stanowiąc 

dla uczniów wartościowe uzupełnienie dyplomu ukooczenia szkoły i 

zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 

kierunku informatycznym, zwiększając tym samym konkurencyjnośd 

absolwenta szkoły na europejskim rynku pracy. 

Kursy dla uczniów umożliwiające uzyskanie certyfikatów 

informatycznych EITCI prowadzone są w całości w trybie zdalnego 

nauczania w Internecie za pośrednictwem platformy e-learning. 

Programowo kurs obejmuje trzymiesięczny okres trwania (zawartośd 
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programowa to 180 godzin). Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w systemie asynchronicznym i mają 

charakter pozalekcyjny i pozaszkolny, nie kolidując z zajęciami szkolnymi. 

W trakcie realizacji kursu, uczeo otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych wg programu 

kursu oraz do dwiczeo i laboratoriów oprogramowania prowadzonych w modelu rozproszonym przez Internet. 

Kurs realizowany jest w języku polskim. Planowy czas realizacji kursu przez każdego ucznia to 3 miesiące, jednak 

możliwe jest również wcześniejsze ukooczenie kursu, które warunkowane jest przystąpieniem do procedury 

certyfikacyjnej EITCI po ewentualnym szybszym przerobieniu programu kursu. Procedura certyfikacyjna EITCI 

realizowana jest podobnie jak kurs także w trybie zdalnym za pośrednictwem specjalnego systemu testowego 

na platformie e-learning. Po zaliczeniu procedury testowej wydawany jest dla ucznia imienny zawodowy 

certyfikat informatyczny EITCI w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim (certyfikat wydawany jest 

w Brukseli i przekazywany uczniowi za pośrednictwem realizatora programu oraz szkoły zawodowej na 

specjalnie zorganizowanej uroczystości). 

Warunkiem udziału w certyfikacyjnym kursie informatycznym jest: 

1. Posiadanie ważnej legitymacji ucznia szkoły zawodowej lub technikum (niezależnie od profilu 

prowadzonego w szkole kształcenia).  

2. Posiadanie dostępu do komputera i Internetu (np. w domu lub za pośrednictwem szkolnej sali 

komputerowej).  

3. Zarejestrowanie się w niniejszym serwisie internetowym (co jest równoznaczne z wzięciem udziału w 

projekcie).  

Po zarejestrowaniu w niniejszym serwisie internetowym uczeo spełniający powyższe warunki otrzyma dostęp 

do platformy e-learning, na której w trybie zdalnym realizowany jest kurs i procedura certyfikacyjna EITCI. 

Zarówno kurs jak i procedura certyfikacyjna EITCI oferowane są dla uczniów bezpłatnie, dzięki dofinansowaniu 

ze środków Budżetu Paostwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Uzyskanie zawodowego certyfikatu informatycznego EITCI "Kluczowe kompetencje / Key 

competencies" w ofercie komercyjnej to koszt powyżej 4000 zł. 

2.1.1. CERTYFIKATY INFORMATYCZNE EITCA 

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA Key Competencies, wydawane są przez Europejski Instytut 

Certyfikacji Informatycznej z siedzibą w Brukseli. Program certyfikacyjny EITCA Key Competencies realizowany 

jest równolegle z innymi programami certyfikacyjnymi w różnych dziedzinach informatyki przez Instytut EITCI 

na terenie wielu krajów, m.in. w Polsce. 

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA Key Competencies, 

stanowią formalne poświadczenie posiadania kwalifikacji 

podstawowych (tzw. kompetencji kluczowych) w informatyce, 

koniecznych do wykonywania zawodu w charakterze Technik 

Informatyk. Jednocześnie certyfikaty EITCA Key Competencies 

stanowią podbudowę programową do bardziej specjalistycznych 

programów certyfikacyjnych w zakresie bezpieczeostwa 

informatycznego (EITCA IT Security) czy też zastosowao 

informatyki w biznesie i administracji (EITCA Business IT). 
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Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA mają charakter międzynarodowy i są formalnym poświadczeniem 

nabytych kwalifikacji informatycznych, istotnych z punktu widzenia nowoczesnego rynku pracy zarówno w 

sektorze technologii informatycznych jak i we wszystkich innych sektorach gospodarki, w których technologie 

informatyczne odgrywają ważną rolę. 

Zawodowy certyfikat informatyczny EITCA może stanowid uzupełnienie innych formalnych kwalifikacji (np. 

dyplomu ukooczenia szkoły lub zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplomu egzaminu 

dojrzałości, czy też dyplomu studiów wyższych), podnosząc przez to konkurencyjnośd na rynku pracy 

społeczeostwa informacyjnego. Certyfikat jest dowodem praktycznych, nowoczesnych kwalifikacji 

informatycznych, cenionym przez pracodawców i przydatnym w rozwoju zawodowym w wielu sektorach 

rynkowych nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. 

Certyfikaty informatyczne EITCA wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w 

Brukseli w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim. Certyfikaty umożliwiają ich imienną weryfikację 

elektroniczną wraz z pełnym dostępem do szczegółowych suplementów dotyczących merytorycznej zawartości 

programu, w ramach którego odbyła się procedura certyfikacyjna. 

 

2.2. STAŻE INFORMATYCZNE 

W programie ESIT zaplanowano objęcie uczniów programem stażowym w firmie informatycznej CompSecur. 

Każdy staż dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest we Wrocławiu i trwa przez 3 miesiące, przy czym 

godziny stażowe ustalane są w celu minimalizacji kolidowania czasowego z zajęciami szkolnymi. Program 

stażowy przewiduje przekazanie uczniowi na czas trwania stażu służbowego komputera przenośnego notebook 

ze specjalistycznym oprogramowaniem (który umożliwi realizację części zadao stażowych w trybie zdalnej 

telepracy). 

Program stażowy jest formą informatycznej praktyki zawodowej, obejmującą praktyczne szkolenie 

informatyczne dla uczniów kształcących się w szkołach 

zawodowych i technikach w kierunkach związanych z 

informatyką. Staże dla uczniów szkół zawodowych są 

nieodpłatne. Po ukooczeniu trzymiesięcznego programu 

stażowego uczniowie otrzymają zaświadczenie o odbyciu 

praktyki zawodowej w firmie informatycznej wraz z 

referencjami. Odbycie stażu może byd kwalifikowane jako 

obowiązkowa praktyka zawodowa wymagana dla 

ukooczenia szkoły zawodowej, a także jako dodatkowy 

element kształcenia podnoszący doświadczenie zawodowe i 

przyszłą konkurencyjnośd na rynku pracy (formalne 

poświadczenie odbycia informatycznej praktyki zawodowej, 

stanowid będzie istotny argument konkurencyjności przy 

wchodzeniu na rynek pracy, dzięki formalnemu 

udokumentowaniu doświadczenia zawodowego w 

dziedzinie technologii informatycznych). Po zakooczeniu 

realizacji stażu oraz ukooczeniu szkoły zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,  

możliwe będzie zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy w firmie, w której realizowany był staż.  



  
 

 

 

7 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Paostwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z  o. o. 
ul. Piłsudskiego 74/309b, 50-020 Wrocław 

tel. +48 71 722 80 38, fax. +48 71 722 80 39 
e-mail: info@compsecur.pl; www.compsecur.pl 

KRS: 0000303601, REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49 

Zadania w ramach programu stażowego przydzielane i rozliczane są przez pracowników firmy informatycznej w 

ramach bezpośredniej komunikacji lub za pośrednictwem elektronicznego systemu wewnętrznej współpracy 

Intranet (przy realizacji zadao w trybie telepracy). Na czas trwania stażu każdy uczestnik programu stażowego 

otrzymuje służbowy komputer przenośny, umożliwiający realizację zadao w trybie telepracy (uczestnik stażu 

jest odpowiedzialny za służbowy komputer przenośny). Obowiązkowym elementem programu stażowego jest 

szkolenie BHP (tj. bezpieczeostwo i higiena pracy), którym objęty zostanie każdy stażysta. 

Warunkiem udziału w stażu jest: 

1. Posiadanie ważnej legitymacji ucznia szkoły zawodowej lub technikum (niezależnie od profilu 

prowadzonego w szkole kształcenia). 

2. Zarejestrowanie się w niniejszym serwisie internetowym (co jest równoznaczne z wzięciem udziału w 

projekcie). 

3. Ukooczenie certyfikacyjnego, zawodowego kursu informatycznego EITCI (realizowanego jako 

poprzedzająca forma wsparcia w projekcie). 

Po zarejestrowaniu w niniejszym serwisie internetowym każdy uczeo, który ukooczy trzymiesięczny zawodowy, 

certyfikacyjny kurs informatyczny EITCI weźmie udział w procedurze kwalifikacyjnej na staż w firmie 

informatycznej we Wrocławiu. 

Staż w formie praktyki zawodowej przy wyposażeniu ucznia w służbowy komputer przenośny realizowany jest 

dla uczniów nieodpłatnie, dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Paostwa oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

2.3. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

W ramach programu ESIT uczniowie mają dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez 

specjalistów doradców w trybie on-line za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje 

publikowanie treści informacyjno-doradczych 

dotyczących możliwości dalszego rozwoju 

zawodowego i edukacyjnego uczniów szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w 

kierunkach związanych z informatyką oraz 

udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez 

uczniów w obszarze związanym z rozwojem 

zawodowym lub edukacyjnym. 

Wszystkie usługi doradcze świadczone są dla 

uczniów szkół bezpłatnie przez zatrudnionych 

specjalistów dzięki dofinansowaniu programu ESIT 

ze środków Budżetu Paostwa oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Program wsparcia informacyjno-doradczego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkół zawodowych i 

techników, którzy zarejestrują się w serwisie internetowym programu ESIT (po zarejestrowaniu się uczeo 

otrzymuje pełny dostęp do części informacyjno-doradczej serwisu wraz z możliwością zadawania pytao 

doradcom). Internetowy serwis informacyjno-doradczy programu ESIT posiada także funkcjonalności 

nowoczesnego serwisu społecznego, umożliwiając uczniom biorącym udział w projekcie wzajemną komunikację 

i pomoc informacyjną. 
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3. WSPARCIE DLA SZKÓŁ  W PROGRAMIE ESIT 

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Paostwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego program ESIT 

zapewnia bezpłatne wsparcie dla szkół zawodowych, obejmujące: 

1. Program rozwojowy szkoły, polegający na wdrożeniu merytorycznych rozszerzeo programowych w 

zakresie kształcenia informatycznego oraz na nawiązaniu długofalowej współpracy międzynarodowej 

szkoły z konsorcjum realizującym program ESIT.  

2. Program usprawnieo w obszarze procesów dydaktycznych i administracyjnych, polegający 

odpowiednio na wdrożeniu w szkole platformy e-learning dla wsparcia procesów nauczania oraz 

sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji wewnętrznej 

wraz z przeszkoleniem kadr.  

3. Program akredytacyjny, obejmujący szkołę międzynarodową procedurą akredytacyjną Europejskiego 

Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w zakresie zawodowego kształcenia 

informatycznego w Unii Europejskiej. W ramach programu akredytacyjnego w szkole utworzone może 

zostad Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI, pozwalające na realizację 

procedur informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI bezpośrednio w szkole objętej programem, co 

prowadzid będzie do udostępnienia procedury informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI dla 

uczniów szkoły na preferencyjnych warunkach oraz do zbieżnego kształtowania wychodzących ponad 

podstawę programową MEN szkolnych programów nauczania przedmiotów informatycznych zgodnie z 

obowiązującymi na świecie kierunkami rozwoju informatyki stosowanej.  

W celu skorzystania z powyższych form wsparcia objętych programem rozwojowym, każda zainteresowana 

szkoła powinna przesład wypełnioną i podpisaną przez dyrekcję deklarację przystąpienia do programu ESIT 

(informacje o programie ESIT zawarte w niniejszym serwisie internetowym są także dostępne w broszurze 

informacyjnej, którą można pobrad ze strony i wydrukowad). 
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3.1. PROGRAM ROZWOJOWY SZKOŁY  

Oferowany program rozwojowy szkoły polega przede wszystkim na wdrożeniu rozszerzeo programowych 

nauczania w dziedzinie technologii informatycznych pod nadzorem specjalistów informatyków zarówno sfery 

przemysłowej (eksperci informatyki stosowanej) jak i badao i rozwoju w dziedzinie informatyki (pracownicy 

akademiccy). 

Ponadto program rozwojowy przewiduje nawiązanie 

długofalowej i wielopłaszczyznowej współpracy szkoły z 

konsorcjum realizującym program ESIT. Współpraca ta 

dotyczyd może nie tylko wsparcia ciągłego procesu 

bieżących rozszerzeo programowych nauczania w 

dziedzinie technologii informatycznych, ale także 

podtrzymania w długoterminowym okresie współpracy 

w zakresie staży i praktyk zawodowych dla najlepszych 

uczniów i absolwentów szkoły w firmach regionalnych, 

krajowych, a także międzynarodowych, jak również 

wspólnej i partnerskiej realizacji nowych przedsięwzięd 

ulokowanych w obszarze innowacyjnej edukacji 

informatycznej. 

W ramach takiej długofalowej współpracy z konsorcjum realizującym program ESIT, planuje się włączenie szkoły 

do międzynarodowych programów, których realizację wspierają partnerzy konsorcjum i podmioty z nimi 

współpracujące. Zaangażowanie ze strony lidera konsorcjum programu ESIT, tj. Informatycznego Centrum 

Szkoleniowego CompLearn, szczególnie koncentruje się w tym obszarze na wspieraniu międzynarodowych 

projektów podnoszenia poziomu jakości edukacji informatycznej w ramach przedsięwzięd europejskich oraz 

polsko-japooskich (w tym zakresie Centrum współpracuje intensywnie z Polsko-Japooską Izbą Gospodarczą w 

Japonii oraz licznymi organizacjami japooskimi działającymi na rzecz rozwoju edukacji i informatyki). 

W ramach realizacji programu rozwojowego szkoły 

przewiduje się wsparcia doskonalenia kadr 

nauczycielskich w ramach komercyjnych programów 

szkoleniowych (dofinansowania udziału w szkoleniach), 

czy też wspierania udziału przedstawicieli szkoły w 

wyjazdach studyjnych, seminariach i konferencjach 

realizowanych w ramach współpracy z podmiotami 

konsorcjum programu ESIT, jak również z Instytutem 

EITCI w Brukseli, który objął merytoryczny patronat nad 

realizacją programu ESIT w kraju. Do udziału w 

organizowanych wyjazdach konferencyjnych, 

seminaryjnych i roboczych zapraszani będą 

dyrektorowie szkół oraz kadry nauczycielskie w zakresie 

adekwatności przedmiotowej problematyki. 
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3.2. PROGRAM USPRAWNIEO DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNYCH 

Program usprawnieo w obszarze realizowanych w szkole procesów dydaktycznych i administracyjnych 

polegający odpowiednio na wdrożeniu w szkole platformy e-learning dla uzupełnienia i wzbogacenia 

standardowej metodyki dydaktycznej nowoczesnymi systemami sieciowymi zdalnego nauczania oraz na 

wdrożeniu w szkole sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji 

międzykadrowej. Programowi usprawnieo dydaktyki i organizacji towarzyszy także program szkoleo dla kadr 

nauczycielskich i administracyjnych placówki w zakresie obsługi wdrożonej platformy e-learning i sieciowych 

aplikacji administracyjnych. 

Platforma e-learning dla uzupełnienia procesów dydaktycznych w ramach trybu zdalnego nauczania 

Technologie zdalnego nauczania realizowane za pomocą zaawansowanych platform e-learning opartych o 

systemy typu LMS (Learning Management Systems), zgodnie z wynikami szeroko zakrojonych badao 

prowadzonych na całym świecie, stanowid mogą istotne uzupełnienie tradycyjnych procesów dydaktycznych. 

Ich wdrożenie w szkole wraz z objęciem kadr nauczycielskich odpowiednim przeszkoleniem w zakresie 

wykorzystania technologii zdalnego nauczania i obsługi platformy e-learning podniesie jakośd realizacji 

szkolnych procesów dydaktycznych. 

Bardzo ważnym elementem programu usprawnieo funkcjonowania szkół w aspekcie organizacyjnym będzie 

wdrożenie systemu sieciowych aplikacji administracyjnych w celu wsparcia podnoszenia jakości realizacji 

procedur zarządzania i komunikacji w szkole. Nowoczesne aplikacje komputerowe, działające w środowisku 

sieciowym integrują zadania komunikacyjne i administracyjne (w tym podsystemy współpracy grupowej on-
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line). Wprowadzenie systemu domenowego opartego na sieciowych aplikacjach w modelu rozproszonym 

ułatwi integrację szkolnej poczty elektronicznej (m.in. pozwoli na wprowadzenie centralnej obsługi szkolnych 

adresów e-mail dla wszystkich uczniów w domenie szkoły, np. numer_legitymacji_ucznia@szkola.pl, w celu 

wsparcia komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami), a także nowoczesnych systemów zarządzania pracą 

w organizacji placówki szkolnej (w tym systemów kalendarzowych, obsługi przydziału zadao, obiegu 

dokumentów oraz pełnej integracji stron internetowych szkoły). Objęcie specjalistycznym przeszkoleniem kadr 

administracyjnych oraz nauczycielskich szkoły z zakresu wykorzystania wdrożonych aplikacji sieciowych 

spowoduje podniesienie efektywności procesów organizacji i funkcjonowania szkoły. 

Aplikacje sieciowe dla wsparcia procesów administracyjno-komunikacyjnych w szkole 

Wdrożone aplikacje sieciowe będą do dyspozycji całej szkolnej społeczności, tj. pracowników 

administracyjnych, nauczycieli, a także uczniów, stanowiąc nowoczesny i prosty w obsłudze system wzajemnej 

komunikacji, publikacji informacji i realizacji zdalnej współpracy zespołowej. System wdrożonych aplikacji 

sieciowych będzie w pełni obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a technicznie opierad się 

będzie o najnowocześniejsze na świecie rozwiązania firmy Google. W ramach procesu wdrożeniowego sieciowe 

aplikacje administracyjne zostaną zintegrowane i skonfigurowane specjalnie względem ustalonych potrzeb 

szkoły wraz z ich pełnym dostosowaniem wizualnym (poprzez kompozycję graficzną i integrację symbolu 

graficznego szkoły w ramach całego systemu wdrożonych aplikacji). Udostępniony zostanie także centralny 

system zarządzania wdrożonymi aplikacjami, dla obsługi którego przeszkolony zostanie szkolny administrator 

informatyk. 

Cała infrastruktura sieciowo-serwerowa konieczna do 

technicznego funkcjonowania systemu wdrożonych 

sieciowych aplikacji administracyjnych, będzie bezpłatnie 

udostępniana zewnętrznie (co oznacza, że szkoła nie 

będzie musiała utrzymywad serwerów sieciowych ani 

żadnego instalowanego na nich oprogramowania). Do 

korzystania z systemu wystarczą zwykłe komputery wraz z 

podłączeniem do Internetu (znajdujące się w szkole np. w 

sekretariacie, pokoju nauczycielskim, lub laboratorium 

komputerowym). Ponadto dostęp do systemu sieciowych 

aplikacji administracyjnych szkoły będzie możliwy także z 

każdego innego miejsca przy wyposażeniu w komputer z 

podłączeniem do Internetu (co umożliwi np. korzystanie z 

pełnej funkcjonalności administracyjno-komunikacyjnej 

wdrożonego w szkole systemu sieciowego pracownikom administracyjnym, nauczycielom i uczniom 

bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania). 

Sieciowe aplikacje administracyjne obejmowad będą: 

 Centralny system komunikacji e-mail z adresami w domenie internetowej szkoły (dla kadr i uczniów 

szkoły) 

 Centralny system obiegu dokumentów i zdalnej współpracy grupowej w ramach tworzenia 

dokumentów (w tym dokumentów tekstowych, prezentacyjnych i arkuszy kalkulacyjnych, 

pozwalających na integrację dotychczasowych systemów ewidencyjnych i rachunkowych szkoły) 
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 Centralny system kalendarzowy dla organizacji pracy, zarządzania kadrami, przydziału i ewidencji 

realizacji zadao 

 Centralny system integracji stron internetowych szkoły z systemem aplikacji administracyjnych 

(pozwalających na efektywne i proste zarządzanie treściami informacyjnymi publikowanymi na 

stronach internetowych szkoły) 

 Centralny system szybkiej komunikacji wewnętrznej za pośrednictwem wiadomości tekstowych 

 Centralny system zarządzania i obsługi technicznej wdrożonych sieciowych aplikacji administracyjnych 

szkoły 

 

3.3. PROGRAM AKREDYTACYJNY INSTYTUTU EITCI 

Lider konsorcjum realizującego program ESIT, Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, współpracuje z 

Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli od 2008 roku. W październiku 2008 roku 

ICS CompLearn pozytywnie przeszło proces akredytacyjny dla komercyjnych centrów szkoleniowych, 

pozwalający na poszerzenie oferty usług szkoleniowych w ramach programów certyfikacyjnych Instytutu EITCI. 

ICS CompLearn zawarło umowę akredytacyjną stając się krajowym realizatorem specjalistycznych programów 

szkoleniowych, pozwalających na przygotowanie zainteresowanych osób względem odpowiednich programów 

certyfikacyjnych Instytutu EITCI. ICS CompLearn uzyskało od Instytutu uprawnienia do realizowania procedur 

certyfikacyjnych, kooczących się formalnym nadawaniem zawodowych certyfikatów informatycznych EITCI. 

Pod koniec roku 2008 Instytut EITCI objął patronatem realizację programu ESIT wdrażaną w pilotażowej edycji 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącego częśd Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 

(National Cohesion Strategy) regulującej sposoby wydatkowania funduszy europejskich na rzecz wyrównywania 

rozwoju regionalnego i wspierania rozwoju zasobów ludzkich według wytycznych Komisji Europejskiej. 

Program akredytacyjny prowadzi do udostępnienia procedury informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI dla 

uczniów szkoły na preferencyjnych warunkach oraz do umożliwienia zbieżnego kształtowania wykraczających 

ponad podstawę programową MEN szkolnych programów nauczania przedmiotów informatycznych zgodnie z 

obowiązującymi na świecie kierunkami rozwoju w obszarze informatycznych technologii. 

Program akredytacyjny Instytutu EITCI, przewidziany jako 

jeden z elementów programu ESIT w zakresie wspierania 

rozwoju zawodowego kształcenia informatycznego w 

szkołach, umożliwi zainteresowanym placówkom szkolnym 

utworzenie Szkolnych Centrów Zawodowej Certyfikacji 

Informatycznej EITCI. W ramach Szkolnego Centrum 

Certyfikacji EITCI, placówka szkolna, zgodnie z wytycznymi 

akredytacyjnymi Instytutu EITCI, uzyska uprawnienia do 

przeprowadzania procedur egzaminacyjnych w dostępnym 

poprzez sied Internet systemie centralnym, a także do 

nadawania europejskich zawodowych certyfikatów 

informatycznych EITCI, które stanowid będą dodatkową 

wartośd w zakresie formalnego poświadczania 

informatycznych kwalifikacji absolwentów szkoły. 
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Zasady funkcjonowania Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI są następujące: 

1. Procedury certyfikacyjne realizowane są w ramach Szkolnego Centrum Certyfikacji EITCI pod nadzorem 

wyznaczonego przez szkołę Kierownika Centrum, w zgodzie z wytycznymi umowy akredytacyjnej z 

Instytutem EITCI. 

2. Dostęp do procedur certyfikacyjnych w ramach Szkolnego Centrum Certyfikacji EITCI odbywa się na 

preferencyjnych warunkach finansowych względem oferty komercyjnej jedynie dla uczniów i 

absolwentów szkoły (koszty certyfikacji są określone względem odpowiednich programów 

certyfikacyjnych EITCI, będąc niższymi od cen komercyjnych o 80%).  

3. Po dokonaniu opłat certyfikacyjnych przez uczestnika, wnoszonych bezpośrednio w Szkolnym Centrum 

Certyfikacji EITCI, uczestnikowi udostępniony zostaje klucz egzaminacyjny, który może wykorzystad w 

ramach sesji egzaminacyjnej realizowanej tylko przez właściwe jemu Szkolne Centrum Certyfikacji w 

określonym przez nie terminie. 

4. Sesje egzaminacyjne dla odpowiedniego programu certyfikacji EITCI przeprowadzane są w 

laboratorium komputerowym szkoły z dostępem do Internetu w centralnym systemie egzaminacyjnym 

zgodnie z wytycznymi regulaminu procedur certyfikacyjnych EITCI. Sesja egzaminacyjna może 

obejmowad wiele uczestników i wiele programów certyfikacyjnych. 

5. Szkolne Centrum Certyfikacji EITCI zaopatrywane jest przez Instytut EITCI w sylabusy programów 

certyfikacyjnych oraz we wszystkie inne niezbędne materiały informacyjne, pozwalające na właściwe 

przygotowanie się potencjalnych uczestników procedur certyfikacyjnych do ich pozytywnego 

ukooczenia.  

6. Szkolne Centrum Certyfikacji EITCI ma możliwośd organizacji we własnym zakresie płatnych lub 

bezpłatnych kursów bezpośrednio przygotowujących uczestników do pozytywnego ukooczenia 

procedur certyfikacyjnych względem określonych programów certyfikacji EITCI.  

7. Szkolne Centrum Certyfikacji EITCI posiada dowolnośd w zakresie terminowej organizacji procedur 

certyfikacyjnych. 

8. Po pozytywnym ukooczeniu procedury certyfikacyjnej przez jej uczestnika, Instytut EITCI niezwłocznie 

wystawia dokumenty formalne (certyfikat w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim) i 

przesyła je do Szkolnego Centrum Certyfikacji, celem ich wydania uczestnikowi. W terminie do 14 dni 

Instytut EITCI umieszcza dane o certyfikacji uczestnika w międzynarodowym systemie weryfikacyjnym. 

Jednym z ważniejszych zadao Szkolnych Centrów Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI jest 

ustanowienie platformy ponadnarodowej współpracy szkoły i Instytutu EITCI, dzięki której szkoła będzie miała 

możliwośd bieżącej modernizacji programowej zawartości nauczania zawodowych przedmiotów 

informatycznych ponad podstawę programową MEN, w sposób zbieżny z obowiązującymi na świecie 

kierunkami rozwoju w dziedzinie technologii informatycznych, odzwierciedlanymi w aktualizowanych 

zawartościach programów certyfikacyjnych EITCI. 

Wymogi formalne akredytacji szkoły przez Instytut EITCI są następujące: 

1. Szkoła prowadzi kształcenie na kierunkach związanych z informatyką i uczestniczy w programie ESIT. 

2. Szkoła zatrudnia co najmniej jednego nauczyciela, który spełnił wymogi programu certyfikacji 

informatycznej EITCI dla nauczycieli. 

3. Szkoła dysponuje laboratorium komputerowym z dostępem do Internetu, spełniającym minimalne 

wymogi określone dla Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI (sala 

komputerowa ze sprzętem informatycznym, pozwalającym na niezawodne połączenie internetowe z 
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centralnym systemem egzaminacyjnym EITCI, w której możliwe jest prowadzenie procedur 

certyfikacyjnych dla co najmniej 1 osoby w dowolnej organizacji terminowej określanej przez szkołę). 

4. Szkoła zobowiązuje się przestrzegad umowy akredytacyjnej EITCI, regulującej zasady utworzenia i 

funkcjonowania Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI oraz 

przeprowadzania w nim procedur certyfikacyjnych w ramach programów EITCI. 

5. Szkoła wyznacza i mianuje pośród swoich kadr Kierownika Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji 

Informatycznej EITCI, który będzie nadzorowad odpowiednie funkcjonowanie Centrum, a także będzie 

odpowiedzialny za współpracę z Instytutem EITCI. 

Przystąpienie szkoły do programu akredytacyjnego Instytutu EITCI wiąże się z jej formalnym udziałem w 

programie ESIT. Po złożeniu przez szkołę deklaracji udziału w programie ESIT, szkoła będzie miała możliwośd 

przystąpienia do programu akredytacyjnego EITCI składając odpowiedni wniosek bezpośrednio do 

Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję 

Akredytacyjną Instytutu EITCI pod kątem spełnienia wymogów formalnych w okresie do 14 dni i w przypadku 

pozytywnej ewaluacji Instytut EITCI zawiera ze szkołą umowę akredytacyjną, zgodnie z którą w szkole 

utworzone zostaje Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI. 

Sylabusy programów certyfikacyjnych oferowanych przez Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji 

Informatycznej EITCI oraz wszelkie inne niezbędne materiały informacyjne, pozwalające na właściwe 

przygotowanie się potencjalnych uczestników procedur certyfikacyjnych do ich pozytywnego ukooczenia, są 

udostępniane szkole przez Instytut EITCI w polskiej wersji językowej. Również interfejs centralnego systemu 

egzaminacyjnego dla Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI dostępny jest w języku 

polskim. Dokumenty formalne regulujące udział szkoły w programie akredytacyjnym (w tym umowa 

akredytacyjna) w swoich wiążących wersjach oryginalnych sporządzone są w języku angielskim, jednak szkole 

udostępniane są także ich tłumaczenia na język polski. 

 

4. WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI W PROGRAMIE ESIT 

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Paostwa oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego program ESIT zapewnia 

bezpłatne wsparcie dla nauczycieli, które obejmuje: 

1. Program szkoleniowo-doradczy dla nauczycieli, 

obejmujący szkolenia i bezpośrednie wsparciem 

doradcze w zakresie kierunków merytorycznej 

modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze 

technologii informatycznych oraz wykorzystania 

technologii informatycznych dla wsparcia procesów 

nauczania w trybie zdalnym. 

2. Program certyfikacji informatycznej nauczycieli, 

bezpłatnie udostępniający nauczycielom procedury 

certyfikacji informatycznej Instytutu EITCI w 

Brukseli, formalnie poświadczające poziom 

kompetencji informatycznych istotnych w 

nauczaniu. 
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3. Program współpracy zagranicznej dla nauczycieli, przewidujący wyjazdy studyjne, seminaryjne i 

konferencyjne do Brukseli w ramach realizacji współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI. 
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5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ESIT 

Program "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" (European School of Information Technologies), w 

skrócie ESIT, jest niekomercyjnym działaniem ukierunkowanym na wspieranie rozwoju informatycznej 

edukacji zawodowej, realizowanym w kraju pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji 

Informatycznej EITCI w Brukseli.  

Program obejmuje szereg bezpłatnych form wsparcia rozwojowego szkół zawodowych w zakresie modernizacji 

kształcenia i lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu "Technik informatyk" na terenie woj. 

dolnośląskiego. 

 

5.1. DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM ESIT? 

Program ESIT skierowany jest zarówno bezpośrednio do samych uczniów (zapewniając im bezpłatną możliwośd 

uzyskania zawodowych certyfikatów informatycznych EITCI w ramach pozalekcyjnych certyfikowanych szkoleo 

e-learning, udział w stażach informatycznych w tym w formie telepracy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe 

prowadzone przez specjalistów w Internecie), jak również do szkół zawodowych i nauczycieli (obejmując 

kompleksowe wdrożenie programu rozwojowego w zakresie wykorzystania i kształcenia technologii 

informatycznych potwierdzonego międzynarodową akredytacją szkoły przez Europejski Instytut Certyfikacji 

Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli). 

W pierwszej, pilotażowej edycji programu ESIT, grupę docelową stanowią uczniowie i słuchacze szkół i 

placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) 

zamieszkali na terenie woj. dolnośląskiego, a także szkoły i placówki oświatowe (instytucje i kadra 

pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie woj. 

dolnośląskiego. 

Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej jest w przypadku uczniów niski poziom nowoczesnych kwalifikacji 

zawodowych i przez to trudna sytuacja przy wchodzeniu na rynek pracy (w przypadku uczniów 

niepełnosprawnych brak kompetencji zawodowych umożliwiających przełamanie barier fizycznych w pracy), a 

w przypadku instytucji częściowo nieaktualne programy kształcenia zawodowego w dziedzinach 

informatycznych. Dobór instrumentów w ramach programu, tj. modernizacja oferty szkoleniowej, program 

zajęd w postaci certyfikacyjnych szkoleo IT e-Learning, program stażowy (obejmujący telepracę), internetowy 

serwis doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz akcja informacyjno-promocyjna są adekwatne do sytuacji i 

potrzeb grupy docelowej. Możliwośd uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

bezpośrednio z miejsca zamieszkania jest dla uczniów niepełnosprawnych czynnikiem decydującym o 

wykorzystaniu wsparcia. 

Rekrutacja uczestników programu z grupy docelowej do objęcia wsparciem odbywa się w ramach zaplanowanej 

akcji informacyjnej i bezpośredniej współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi objętymi programem. 

Rekrutacja do programu bezpłatnych, certyfikacyjnych szkoleo informatycznych, staży oraz doradztwa 

edukacyjno-zawodowego będzie prowadzona w oparciu o rejestrację w niniejszym serwisie internetowym, 

według regulaminu udziału w programie ESIT. 
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5.2. JAKA JEST SKALA PROGRAMU ESIT? 

Obecnie program ESIT realizowany jest w ramach swojej pierwszej, pilotażowej edycji pod nazwą w systemie 

realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "e-Szkoły 2008-2009: Technologie informatyczne przyszłością 

szkolnictwa zawodowego (modernizacja programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

pozalekcyjne zajęcia e-Learning i praktyki zawodowe)". Pierwsza, pilotażowa edycja programu przewiduje 

objęcie wsparciem 10 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na kierunkach informatycznych w woj. 

dolnośląskim oraz 1000 uczniów. Kolejne edycje programu realizowane będą na terenie całego kraju 

przewidując objęcie wsparciem ponad 200 szkół i ponad 20 tysięcy uczniów. 

 

5.3. JAKIE SĄ CELE PROGRAMU ESIT? 

W obliczu szybkiego rozwoju technologii informatycznych (IT), czy też szerzej informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT), standardowe programy nauczania obowiązujące w szkolnictwie zawodowym charakteryzują się zbyt małą 

elastycznością, co powoduje, że absolwenci szkół zawodowych o profilu "Technik informatyk" oraz innych 

profili zawodowych powiązanych z informatyką nie są w wystarczającym stopniu przygotowani do sprostania 

wymogom nowoczesnego rynku pracy w tym dynamicznym i strategicznym dla rozwoju kraju sektorze. 

Nadrzędnym celem programu "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" ESIT jest podniesienie jakości i 

znaczenia szkolnictwa zawodowego w kierunkach informatycznych na regionalnym, a docelowo krajowym i 

europejskim rynku pracy nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę (w której szczególnie istotne stają się 

technologie informacyjno-komunikacyjne ICT), poprzez realizację programów rozwojowych instytucji 

szkolnictwa zawodowego. Program realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji 

Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli przy dofinansowaniu z Budżetu Paostwa oraz ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój 

kompetencji i wykształcenia w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego". 

 

5.4. W JAKI SPOSÓB PROGRAM ESIT REALIZUJE SWOJE CELE? 

W ramach realizacji celu nadrzędnego program ESIT skierowany jest zarówno do szkół zawodowych (w tym 

w szczególności szkół zawodowych prowadzących kształcenie zawodowe o profilu "Technik informatyk" lub 

o innych profilach zbieżnych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi), nauczycieli oraz uczniów, 

oferując całkowicie bezpłatne wsparcie w postaci szeregu działao ukierunkowanych na: 

1. Modernizację programowej oferty kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb nowoczesnego 

rynku pracy (rozwój nowych kierunków zawodowego kształcenia informatycznego) w szkołach i 

placówkach oświatowych na terenie woj. dolnośląskiego.  

2. Organizację bezpłatnych, dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) zajęd dla uczniów szkół 

zawodowych w postaci certyfikowanych szkoleo informatycznych w trybie zdalnego nauczania e-

learning (kluczowe kompetencje w innowacyjnej formie nauczania), zakooczonych zawodowym 

certyfikatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI podnoszącym szanse 

absolwentów na rynku pracy oraz w rekrutacji na informatyczne studia wyższe.  
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3. Uruchomienie programu stażowego we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi 

(praktyczne formy nauczania w firmie informatycznej CompSecur podnoszące możliwości rozwoju 

zawodowego, w tym w alternatywnych formach telepracy), dla uczniów szkół zawodowych 

kształcących się w kierunkach informatycznych.  

4. Wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach nowoczesnego 

serwisu internetowego, oferującego bezpłatnie usługi bezpośrednich porad i informacji udzielanych 

przez specjalistów.  

5. Organizację szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej, mającej na celu promowanie 

nowoczesnych kierunków kształcenia zawodowego oraz informowanie o wsparciu udzielanym 

szkołom, nauczycielom i uczniom w ramach programu ESIT.  

 

5.5. JAKIM PROBLEMOM PROGRAM ESIT STARA SIĘ PRZECIWDZIAŁAD?  

Działania przewidziane do realizacji w ramach programu ESIT są bezpośrednią odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy dotyczące szkolnictwa zawodowego i jego absolwentów: 

1. Zdezaktualizowana i niespełniająca obecnych wymogów oferta kształcenia zawodowego 

nieprzystająca do nowoczesnych realiów rynkowych i szybkiego rozwoju technologii w społeczeostwie 

informacyjnym.  

2. Niewystarczający poziom zawodowych kompetencji informatycznych wśród uczniów i absolwentów 

szkolnictwa zawodowego w kierunku informatycznym, determinujący ich niską konkurencyjnośd na 

nowoczesnym rynku pracy (zbyt duża dysproporcja w porównaniu z absolwentami kierunkowego 

szkolnictwa wyższego).  

3. Utrudnione wejście na rynek pracy w sektorze informatycznym oraz spowolniony rozwój zawodowy 

absolwentów szkolnictwa zawodowego ze względu na ograniczony dostęp do kierunkowych praktyk 

zawodowych i programów stażowych, pozwalających na zdobycie doświadczenia w pracy.  

4. Brak nowoczesnych form efektywnego i łatwo dostępnego doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 

uczniów szkolnictwa zawodowego.  

5. Niska świadomośd społeczna dotycząca problematyki rozwoju szkolnictwa zawodowego i 

funkcjonowania niekorzystnych stereotypów kształtujących wizerunek szkolnictwa zawodowego w 

kraju oraz brak informacji o podejmowanych działaniach reformatorskich i modernizacyjnych.  

 

5.6. W JAKI SPOSÓB PROGRAM ESIT WPISUJE SIĘ W SZERSZĄ STRATEGIĘ NA POZIOMIE 

KRAJOWYM I EUROPEJSKIM? 

Cel nadrzędny oraz pozostałe cele szczegółowe programu ESIT w zakresie zaplanowanych do realizacji działao 

są zgodne z: 

1. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 

społecznej) poprzez pokrywanie się z celami strategicznymi Programu w wymiarze regionalnym: 

podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, poprawa zdolności 

adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, upowszechnienie edukacji  

społeczeostwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług 

edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 
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2. Szczegółowymi Priorytetami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności z IX Priorytetem 

PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poprzez bezpośrednią zgodnośd z celem 

działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, oraz przekrycie z kilkoma 

możliwymi typami realizowanych programów w ramach działania). 

3. Planem Działao 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez bezpośrednią realizację 

wytycznych II/9.2/08 i szczegółowych kryteriów strategicznych (programy rozwojowe we współpracy 

szkół i pracodawców służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów także w formach staży 

oraz obejmujące efektywne programy doradztwa edukacyjnego i zawodowego). 

4. Innymi strategicznymi wytycznymi w ramach kraju i Unii Europejskiej (m.in. z celem głównym 

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel 

horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; ze 

Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia: lepsze dopasowanie się do potrzeb 

rynku pracy, zwiększanie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki, dostosowanie systemów edukacji i 

szkoleo do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawodowych). 

 

5.7. JAKIE PODMIOTY SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU ESIT? 

Program ESIT realizowany jest przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe: Informatyczne Centrum 

Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o., Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania 

Informacji, krajową sied naukową KBN oddział przy Politechnice Wrocławskiej, pod patronatem Europejskiego 

Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Paostwa oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój 

kompetencji i wykształcenia w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego". 

  



  
 

 

 

21 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Paostwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z  o. o. 
ul. Piłsudskiego 74/309b, 50-020 Wrocław 

tel. +48 71 722 80 38, fax. +48 71 722 80 39 
e-mail: info@compsecur.pl; www.compsecur.pl 

KRS: 0000303601, REGON: 020713664, NIP: 897-173-92-49 

6. KONSORCJUM REALIZUJĄCE PROGRAM ESIT  

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" jest 

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur sp. z o.o. 

Partnerem realizującym program ESIT jest Krajowa Sied Naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw 

Przetwarzania Informacji (LFPPI, oddział przy Politechnice Wrocławskiej), wspierająca program ekspertyzą 

pracowników naukowych w dziedzinie zaawansowanych i perspektywicznych technologii informatycznych. 

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o. jest partnerem wiodących na 

świecie korporacji informatycznych: Microsoft, IBM, Cisco, Symantec, Juniper Networks, Internet Security 

Systems, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat, MySQL, co umożliwia dostęp 

specjalistycznym kadrom zaangażowanym w realizację programu do szczegółowych specyfikacji najnowszych 

technologii informatycznych. Współpracuje także z Polsko-Japooską Izbą Gospodarczą w Tokyo oraz z 

Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w zakresie działao wspierających rozwój edukacji 

informatycznej w kraju. 

Program "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" realizowany jest pod patronatem Europejskiego 

Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych EITCI z siedzibą w Brukseli. Instytut EITCI jest podmiotem 

certyfikującym bezpłatnie oferowany w ramach programu ESIT program rozwojowy szkół oraz skierowane do 

uczniów, bezpłatne pozalekcyjne zajęcia w postaci zawodowych, certyfikowanych szkoleo informatycznych, 

realizowanych w trybie e-learning. Certyfikaty informatyczne wydawane w Brukseli w języku angielskim (wraz z 

odpisem w języku polskim) stanowią istotne poświadczenie kwalifikacji, zwiększające konkurencyjnośd na rynku 

pracy absolwentów szkół technicznych na kierunkach informatycznych. 

 

6.1. REALIZATOR PROGRAMU ESIT 

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (ICS CompLearn) funkcjonuje w ramach spółki CompSecur sp. 

z o.o., zakorzenionej we wrocławskim środowisku akademickim i działającej od 2005 roku. Wiodącym profilem 

działalności gospodarczej firmy CompSecur sp. z o.o. są specjalistyczne usługi konsultingowo-szkoleniowe w 

zakresie informatyki stosowanej (w szczególności bezpieczeostwa przetwarzania informacji). Firma posiada 

oddziały w 8 województwach i zatrudnia ponad 30-osobową kadrę (w tym pracowników akademickich w 

stopniach dr i prof.). Posiada akredytację PARP (akredytacja nr 1588/2007) w zakresie usług szkoleniowo-

doradczych w ramach działania SPO-WKP 2.1 w kategorii „Technologie informatyczne” oraz akredytację RIS (nr 

2.02/00095/2008). Świadczy szkolenia otwarte dla odbiorców indywidualnych oraz zamknięte dla podmiotów 

instytucjonalnych, m.in. urzędów publicznych oraz organizacji prywatnych (w tym także wiodących firm 

informatycznych w kraju). Łącznie firma świadczyła usługi szkoleniowe dla ponad 5000 osób (pow. 200 000 

uczestnikogodzin). Firma prowadzi sieciową platformę zawodową informatyków (ITPD), współorganizując 

środowisko zawodowe kilku tysięcy specjalistów ICT pracujących w kraju i zagranicą. Jakośd świadczonych przez 

firmę usług szkoleniowych e-learning należy do najwyższych w kraju (zaawansowane internetowe platformy 

edukacyjne CompLearn e-Learning, umożliwiają asynchroniczną i synchroniczną współpracę kadr 

dydaktycznych z uczestnikami, a także pozwalają na szczegółowy monitoring i dokumentację wszystkich 

aktywności uczestników w procesie dydaktycznym). Rozwój technicznych rozwiązao e-learning prowadzony jest 

w firmie przez specjalistów informatyków w ramach budżetu rocznego powyżej 1 miliona zł (przy 

dofinansowaniu z funduszy strukturalnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). Od 2005r. 
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firma prowadzi na terenie całego kraju w ramach Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn 

komercyjne szkolenia e-learning w zakresie ICT skierowane do kadr sektora publicznego oraz prywatnego, a od 

2006r. we współpracy z LKK-PWr. i WSZiF niestacjonarne wyższe studia podyplomowe „Bezpieczeostwo 

informatyczne” w trybie e-learning. 

Firma ma duże doświadczenie w zakresie udanej realizacji projektów wspierających edukację informatyczną 

(zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych, finansowanych ze środków budżetowych oraz unijnych). Od 

2006r. firma prowadzi we współpracy z LKK-PWr i WSZiF studia podyplomowe „Bezpieczeostwo informatyczne” 

(przy udziale zdalnego trybu e-learning), a od 2005r. projekty specjalistycznych szkoleo informatycznych (w tym 

także szkoleniowe programy zgodne z wymogami certyfikacyjnymi Europejskiego Instytutu Certyfikacji 

Informatycznej EITCI w Brukseli). 

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki firma zrealizowała planowane rezultaty prowadzonych projektów 

szkoleniowych obejmując dotychczas wsparciem szkoleniowym ponad 4000 tysiące osób (w ramach łącznego 

budżetu powyżej 4 mln zł; zakooczone projekty: ZPORR 2.5, SPO-WKP 2.1, POKL 6.1.1.). W połowie 2008r. firma 

wygrała konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację w partnerstwie z Politechniką Wrocławską 

nowego typu studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu technik informatyk (POKL 3.3.2) oraz konkurs 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na specjalistyczne szkolenia ICT kadr urzędów administracji 

samorządowej na terenie całego kraju (POKL 5.2.1). 

6.1.1. SZCZEGÓŁOWY PROFIL FIRMY 

CompSecur sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce firmą, działającą w formie prawnej spółki o ograniczonej 

odpowiedzialności, która powstała w 2005 roku jako akademicki spin-off z Politechniki Wrocławskiej.  

 Dane rejestrowe spółki są następujące: 

CompSecur sp. z o.o.  

ul. Piłsudskiego 74/309,  

50-020 Wrocław, Polska 

Tel: +48-71-722-8038 

Fax: +48-71-722-8039 

http://www.compsecur.pl 

email: info@compsecur.pl 

NIP: 897-173-92-49 

Wpłacony kapitał zakładowy: 500 000 zł 

KRS: 0000303601, REGON: 020713664 

Wpis do rejestru firm szkoleniowych nr 2.02/00095/2008 i 2.02/00147/2009 

Głównym profilem działalności gospodarczej firmy CompSecur sp. z o.o. są zaawansowane usługi 

konsultingowe I szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeostwa Technologii Informatycznych (Information 

Technologies, IT). Usługi szkoleniowe świadczone są w ramach Informatycznego Centrum Szkoleniowego 

CompLearn stanowiącego wewnętrzną strukturę organizacyjną firmy CompSecur sp. z o.o. (identyfikacyjne 

znaki graficzne przedstawiono powyżej). 

Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu. Spółka zarejestrowała 8 oddziałów w największych miastach kraju. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000 zł, a średni dochód roczny jest rzędu 1 miliona zł. Spółka zatrudnia 
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obecnie 30 osób (w tym 8 osób w pełnym wymiarze pracy), włączając w to pracowników akademickich, w 

stopniach naukowych doktora I profesora. Spółka założona została przez 4 pracowników naukowych, 

specjalizujących się w dziedzinach zaawansowanych technologii informatycznych, którzy zdeterminowali profil 

działania firmy zgodny z posiadanym przez nich obszarem ekspertyzy (w szczególności w zakresie nowych 

zastosowao technologii kwantowych w przetwarzaniu informacji i jej bezpieczeostwie). 

Spółka jest wpisana do publicznego rejestru firm szkoleniowych (nr wpisu 2.02/00095/2008, 2.02/00147/2009)  

i posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadaną w ramach działania 2.1 programu 

SPO-WKP (akredytacja nr 1588/2007 w dziedzinie usług doradczych oraz szkoleniowych dotyczących 

technologii informatycznych). Spółka uruchomiła i nadzoruje działanie międzynarodowej platformy zawodowej 

informatyków ITPD (Information Technologies Professionals Database) wspierającej środowisko współpracy 

kilku tysięcy informatyków pracujących w Europie.  

Czterech współzałożycieli spółki, jak również częśd z pracowników i współpracujących specjalistów 

równocześnie pracuje naukowo, w szczególności w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych 

(m.in. w dziedzinach informatyki kwantowej oraz kryptografii kwantowej w krajowych i zagranicznych 

instytucjach akademickich). Spółka wspiera prace badawczo-rozwojowe krajowej sieci naukowej Laboratorium 

Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (LFPPI), grupującej wiodące ośrodki badawcze głównych 

publicznych uniwersytetów w kraju, współpracując w obszarach podstaw technologii informatycznych w 

kierunkach rozwoju perspektywicznych modeli i koncepcji o dużym potencjalnym znaczeniu dla przyszłego 

społeczeostwa informacyjnego. 

W kontekście aktywności naukowych kadry spółki, należy odnieśd się także do projektów badawczo-

rozwojowych (B+R), w ramach których spółka uczestniczy lub planuje uczestniczyd. Obecnie jednym z 

najważniejszych priorytetów spółki w tym zakresie jest 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, w szczególności w 

dziedzinie tematycznej technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information Communication Technologies, 

ICT) oraz przyszłych i rozwojowych technologii (Future and Emerging Technologies, FET). Spółka aktywnie 

angażuje się we współpracę międzynarodową z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie aplikacyjnie 

zorientowanych technologicznych inicjatyw badawczych. Zespół badawczo-rozwojowy firmy współpracuje 

naukowo z kilkoma międzynarodowymi grupami badawczymi, włączając w to także kontakty z Nanoelectronics 

Collaborative Research Center (NCRC) na Uniwersytecie Tokijskim. Jednymi z ważniejszych projektów B+R, 

które podejmuje spółka są projekty dotyczące bezpieczeostwa narodowego (w szczególności odnoszące się do 

bezpieczeostwa komunikacji wewnętrznej administracji publicznej w kraju odbywającej się za pośrednictwem 

sieci IP). W tym obszarze (projekty finansowane przez Budżet Paostwa pod nadzorem Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, MNiSW), spółka obecnie przygotowuje się do uruchomienia zaawansowanego i 

unikatowego w skali krajowej projektu wytworzenia demonstratora technologii dla unifikacji protokołów 

kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD) z protokołami szyfrującymi niejawną 

komunikację w sieciach IP w modelach topologicznych typu punkt-do-punktu (Peer-to-Peer, P2P). W ramach 

tego projektu planowana jest ścisła współpraca z Laboratorium Kryptografii Kwantowej na Politechnice 

Wrocławskiej  (stanowiącym częśd większego programu Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych, 

sieci kilkunastu wiodących laboratoriów pod względem zaawansowania technologicznego, przynależących do 

czołowych publicznych uczelni wyższych, uniwersytetów i instytutów badawczych w kraju). Zespół badawczo-

rozwojowy firmy będzie poszukiwał najefektywniejszych sposobów zintegrowania protokołu IPsec IKE (Internet 

Key Exchange) ze schematem dystrybucji klucza kwantowego QKD, opartym na bezsplątaniowych protokołach 

rodziny BB84, w ramach rozszerzonej, przeprogramowanej biblioteki protokołu IPsec, realizującej wymianę 

klucza w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, implementowanej przez eksperymentalne urządzenia 
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dostarczające kanału komunikacji kwantowej za pośrednictwem standardowych światłowodów 

telekomunikacyjnych. Opracowany demonstrator technologii pozwoli na uruchomienie kwantowo 

zabezpieczonej wirtualnej sieci prywatnej (Virtual Private Network, VPN), która będzie przedmiotem dalszego 

rozwoju w kierunku zaawansowanych sieciowych produktów, umożliwiających zaoferowanie najwyższego 

poziomu bezpieczeostwa w krytycznych aplikacjach niejawnej komunikacji w ramach administracji publicznej. 

Opracowany demonstrator technologii zrealizuje teoretycznie bezwarunkowo bezpieczny kryptosystem 

symetryczny, w przeciwieostwie do jedynie warunkowo bezpiecznych asymetrycznych kryptosystemów, 

których bezpieczeostwo oparte jest na złożoności obliczeniowej matematycznie trudnych, asymetrycznych 

problemów, służących jako sposób dystrybucji kluczy symetrycznych w ramach protokołów typu Diffiego-

Hellmana dla odpowiedzialnych za szyfrowanie kryptosystemów symetrycznych (np. OTP, AES, 3DES, etc.), lub 

też do zapewnienia szyfrowania metodą klucza publicznego w ramach protokołu RSA i innych podobnych. 

Wyniki tego projektu, firma planuje ująd w programie szkoleniowej w zakresie zaawansowanego 

bezpieczeostwa technologii informatycznych dla ponad 1000 pracowników urzędów administracji publicznej na 

terenie kraju w latach 2008-2011, zgodnie z umową zawartą w roku 2008 z Ministerstwem Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Spółka jest technologicznym partnerem wiodących międzynarodowych 

korporacji informatycznych, w tym Microsoftu, IBM, Cisco, Juniper Networks, Internet Security Systems, Sun 

Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat i MySQL. W ramach partnerskich programów 

współpracy z ww. podmiotami firma ma dostęp do szczegółowych specyfikacji najnowocześniejszych na świecie 

i wyznaczających międzynarodowe standardy technologii informatycznych.  

Spółka zaangażowana jest nie tylko w komercyjne projekty badawczo-rozwojowe. Należy także do grupy 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) informatycznych w kraju, które realizują niekomercyjne projekty 

społeczne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Paostwa, o celach rozciągających się od 

przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem informacyjnym (pośród szeregu społecznie zorientowanych działao, 

spółka realizuje projekty wsparcia społecznego w zakresie bezpłatnej edukacji informatycznej dla osób 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem informacyjnym), do bezpośredniego wspomagania rozwoju 

społeczeostwa informacyjnego (projekty obejmujące zaawansowane edukacyjne usługi informatyczne, 

realizowane w szkołach, uczelniach, publicznych instytucjach administracji krajowej, czy ministerstwach). 

Spółka posiada doświadczenie w obszarze udanej realizacji projektów wspierających edukację technologii 

informatycznych (zarówno w ramach komercyjnych jak i niekomercyjnych działao, częściowo finansowanych z 

Budżetu Paostwa oraz ze środków budżetowych Unii Europejskiej w przeciągu minionych 4 lat). W roku 2006 

spółka we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 

uruchomiła nową inicjatywę w obszarze szkolnictwa wyższego w zakresie bezpieczeostwa przetwarzania 

informacji oraz komunikacji (ze znaczącym udziałem modelu zdalnego nauczania w oferowanych kursach 

ministerialnie zatwierdzonych informatycznych studiów podyplomowych). Spółka uruchomiła także wiele 

innych projektów specjalistycznych i ogólnych szkoleo w zakresie technologii informatycznych, włączając w to 

programy szkoleniowe spełniające wymogi standardów akredytacyjnych niezależnych międzynarodowych 

instytucji potwierdzających i poświadczających poziom nabytych umiejętności informatycznych. 

W odniesieniu do rządowego rynku docelowego spółki, podkreślid należy udział w implementacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w którym spółka z powodzeniem objęła wsparciem edukacyjnym w 

zakresie specjalistycznych i ogólnych szkoleo informatycznych ponad 4000 klientów indywidualnych (w roku 

2008, całkowity budżet umów zawartych z podmiotami administracji publicznej w tym obszarze przekroczył 4 

miliony zł). W pierwszej połowie roku 2008, spółka we współpracy z Politechniką Wrocławską wygrała 

ogólnokrajowy konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) przewidujący wdrożenie w skali krajowej 

specjalistycznego programu szkoleo informatycznych skierowanego do ponad 400 nauczycieli informatyki w 
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szkołach wyższych w ramach całkowitego budżetu 1,3 mln zł (Poddziałanie 3.3.2 POKL). W tym samym okresie 

spółka wygrała również ogólnokrajowy konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie 

implementacji w skali krajowej projektu specjalistycznych szkoleo z bezpieczeostwa informatycznego 

prowadzonych dla co najmniej 1000 pracowników administracji publicznej (POKL 5.2.1), zatrudnionych w 

rządowych placówkach administracyjnych na terenie kraju (całkowity budżet 1,3 mln zł).  

Poniżej przedstawiono listę projektów edukacyjnych wdrażanych przez firmę, zakontraktowanych z 

administracją publiczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy dofinansowaniu ze środków 

unijnych: 

1. Projekt POKL 6.1.1 dotyczący edukacji kluczowych kompetencji informatycznych wśród kobiet. 

Pierwsza, 18-miesięczna edycja projektu o budżecie 0,3 mln zł została zrealizowana z powodzeniem 

dla ponad 300 uczestniczek, z których każda ukooczyła program szkoleniowy z zakresu ogólnej 

informatyki stosowanej w wymiarze co najmniej 180 godzin (projekt został zakooczony w czerwcu 

2009 roku). Druga edycja projektu jest obecnie wdrażana w ramach budżetu 0,5 mln zł z założoną 

grupą docelową w wymiarze 500 osób, które ukooczą rozszerzony program szkoleniowy. 

2. Projekt POKL 5.2.1 dotyczący objęcia programem specjalistycznych szkoleo informatycznych kadry 

urzędów administracji publicznej w kraju. Projekt przewiduje objęcie ponad 1000 urzędników 

administracji publicznej i jest obecnie w fazie wdrażania (ramy czasowe projektu to 42 miesiące, a 

budżet 1,3 mln zł). Projekt jest częścią szerszego programu strategicznego wdrażanego przez firmę 

ukierunkowanego na wsparcie usług e-administracji w kraju. 

3. Projekt POKL 8.2.1 dotyczący wdrożenia programu szkoleniowego w zakresie przedsiębiorczości 

akademickiej i jej wsparciu przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Projekt skierowany jest 

do studentów oraz kadr uczelni wyższych w kraju. W ramach budżetu ponad 0,3 mln zł oraz 15-

miesięcznych ram czasowych, projekt przewiduje wdrożenie specjalistycznego programu 

szkoleniowego i objęcie nim co najmniej 200 studentów i doktorantów w kraju, wśród których zakłada 

się wykształcenie kwalifikacji sprzyjających przedsiębiorczości akademickiej. 

4. Projekt POKL 9.2, będący pilotażową edycją programu ESIT i zakładający przeprowadzenie programów 

modernizacyjnych kształcenia informatycznego w co najmniej 20 informatycznych szkołach 

zawodowych i technicznych. W 18-miesięcznych ramach czasowych i budżecie 0,5 mln zł przewiduje 

się objęcie dodatkowymi kursami informatycznymi ponad 1000 uczniów zawodowych i technicznych 

szkół informatycznych, a także modernizację oferty edukacyjnej samych placówek szkolnych poprzez 

wdrożenie technologii zdalnego nauczania e-learning wspierających szkolne procesy dydaktyczne). 

Bezpośrednia kontynuacja tego projektu obejmie implementację ogólnokrajowego programu szkoleo 

informatycznych skierowanych do nauczycieli informatyki, będącego przedmiotem wygranego w roku 

2008 konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej (projekt przewidujący objęcie przeszkoleniem 400 

nauczycieli informatyki na poziomie szkolnictwa średniego, zawodowego i technicznego). 

5. Projekt 7.2.1 dotyczący ogólnych i specjalistycznych szkoleo informatycznych dla osób 

niepełnosprawnych w ramach zastosowao technologii zdalnego nauczania i odpowiednich metodologii 

oraz interfejsów internetowych platform e-learningowych. W ramach budżetu 0,5 mln zł oraz 18-

miesięcznych ram czasowych projekt przewiduje objęcie ogólnymi i specjalistycznymi szkoleniami 

informatycznymi ponad 1000 niepełnosprawnych osób w wymiarze ogólnokrajowym. 

Udział sektora publicznego (kontrakty rządowe na usługi edukacyjne, szkoleniowe i konsultingowe) w  

całkowitej sprzedaży firmy wynosi średnio ok. 50% przychodów. Długoterminową strategia spółki 

ukierunkowana na rozwój udziału sektora publicznego w strukturze sprzedaży okazała się bardzo skuteczna na 
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krajowym rynku, w szczególności w obliczu niemal 2-letniego załamania ekonomicznego. Większośd 

bezpośrednich konkurentów firmy na rynku krajowym odczuła dekoniunkturę ekonomiczną odnotowując 

znaczne spadki poziomów sprzedaży w sektorze prywatnym, podczas gdy publiczny sektor technologii 

informatycznych (silnie wspierany przez środki finansowane wyasygnowane na wsparcie rozwoju regionalnego 

w budżecie Unii Europejskiej) pozostał stabilny, zachowując przy tym tendencję wzrostową. 

Poniższa tabela przedstawia chronologiczny zarys działalności firmy CompSecur sp. z o.o. od roku 2005. 

Chronologia działalności firmy CompSecur sp. z o.o. 

Data Opis wydarzeo 

Listopad 2005 Firma rozpoczyna swoją działalnośd jako akademicki spin-off z Politechniki Wrocławskiej. 
Wśród założycieli spółki są członkowie zespołu badawczego informatyki kwantowej w 
Instytucie Fizyki. Rozpoczęcie działalności spółki częściowo finansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach program dofinansowania ZPORR (Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego), którego zadaniem było finansowe wsparcie 
przedsiębiorczości akademickiej. Model biznesowy firmy to skupienie się na dostarczeniu 
zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeostwa przetwarzania i transmisji informacji 
zarówno na płaszczyźnie sprzętowej (hardware) jak i logicznej (software). 

Marzec 2006 Firma zostaje zarejestrowana pod nazwą CompSecur oraz w ramach formy prawnej 
prywatnego przedsiębiorstwa z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 74/309, Budynek NOT, 
Wrocław, 50-020). Firma zatrudnia 8-osobowy personel (w tym tylko 3 osoby w pełnym 
wymiarze pracy). 

Czerwiec 2006 Firma wygrywa konkurs Programu ZPORR dla zatwierdzonego przez Komisję Europejską 
finansowania swojej początkowej działalności (zarówno w wymiarze inwestycji w środki 
trwałe jak i kosztów obrotowych) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
Firma inwestuje ponad 50 tys. zł w zaawansowaną infrastrukturę sieciowo-serwerową 
przy wykorzystaniu oprogramowania otwartego źródła dla rozwiązao z zakresu systemów 
sieciowych (przede wszystkim w odniesieniu do platform zdalnego nauczania e-learning). 
Firma zwiększa zatrudnienie ekspertów informatyków, kontraktowanych w niepełnym 
wymiarze czasowym pracy. Firma wdraża model pracy na odległośd (telepracy) i 
zaopatruje cały personel w przenośne komputery typu notebook wraz z systemami dla 
wydajnej współpracy grupowej na odległośd.  

Lipiec 2006 Firma wyodrębnia 6 specjalistycznych działów, skupiających się na następujących 
obszarach działalności w zakresie bezpieczeostwa informatycznego: CompSecurity (dział 
odpowiedzialny za implementację i produkcję rozwiązao bezpieczeostwa informatycznego 
w warstwie oprogramowania software, jak również za realizację usług konsultingowych I 
audytowych w dziedzinie bezpieczeostwa IT), CompLearn (Informatyczne Centrum 
Szkoleniowe odpowiedzialne za realizację podstawowych i zaawansowanych szkoleo 
informatycznych w trybie stacjonarnym i zdalnym, za pośrednictwem platform e-learning, 
dla klientów indywidualnych i organizacji, przede wszystkim wyspecjalizowane w 
szkoleniach z bezpieczeostwa informatycznego), CompResearch (dział badawczo-
rozwojowy), CompSoftware (dział odpowiedzialny za produkcję rozwiązao 
programistycznych, przede wszystkim w zakresie bezpieczeostwa informatycznego oraz 
systemów i technologii zarządzania realizacją nauczania), CompTele (dział specjalizujący 
się w rozwiązaniach wsparcia informatycznego dla operatorów telekomunikacyjnych, 
włączając w to ekspertyzę w zakresie systemów OSS/BSS, oraz standardów NGOSS i VAS), 
CompWireless (dział odpowiedzialny za usługi w zakresie sieci bezprzewodowych, przede 
wszystkim zajmujący się bezpieczeostwem sieci bezprzewodowych w warstwie sprzętowej 
i protokołowej). 

Sierpieo 2006 Firma nawiązuje współpracę z Laboratorium Kryptografii Kwantowej (LKK) na Politechnice 
Wrocławskiej oraz z krajową siecią naukową, Laboratorium Fizycznych Podstaw 
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Przetwarzania Informacji (LFPPI), skupiającą kilkanaście wiodących instytutów naukowych 
w kraju i stanowiącą platformę współpracy badawczo-rozwojowej w wymiarze 
przetwarzania informacji kwantowej i kwantowych technologii komunikacyjnych (przede 
wszystkim kryptografii kwantowej). 

Wrzesieo 2006 Firma zawiera pierwszy kontrakt o większej skali na realizację wdrożenia i instalacji 
infrastruktury komputerowo-sieciowej (w postaci kilkuset stacji roboczych Hewlett-
Packard połączonych w sied intranet) oraz jej zabezpieczenia systemami bezpieczeostwa 
informatycznego w jednostkach organizacyjnych administracji miejskiej we Wrocławiu. 

Październik 2006 Firma zwiększa zatrudnienie o 3 nowych pełno-etatowych pracowników, doświadczonych 
specjalistów informatyków. Firma rozszerza swoją komputerową i sieciową infrastrukturę. 

Październik 2006 We współpracy z Politechniką Wrocławską, LKK I LFPPI, jak również z Wyższą Szkoła 
Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, firma przygotowuje unikalny w skali kraju program 
zaawansowanych, niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeostwa 
informatycznego dla specjalistów informatyków. Firma zatrudnia 4 zespoły dydaktyczne 
obejmujące pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalizujących się w dziedzinach 
informatyki i telekomunikacji (personel firmy osiąga poziom 18 zatrudnionych osób). 

Styczeo 2007 Firma nawiązuje partnerstwa z szeregiem uczelni wyższych o statusie uniwersytetów na 
terenie całego kraju i uruchamia ogólnokrajowy program studiów podyplomowych z 
dziedziny bezpieczeostwa informatycznego dla słuchaczy indywidualnych. 

Marzec 2007 Firma nawiązuje partnerstwo z korporacjami Microsoft i IBM uzyskując dostęp do 
najbardziej zaawansowanych i wyznaczających standardy międzynarodowe technologii I 
rozwiązao informatycznych. Partnerstwa biznesowe zostają w kolejnych miesiącach 
rozszerzone poprzez współpracę z: Sun Microsystems, Cisco, Juniper, Hwelett-Packard, 
Symantec, Novell, Internet Security Systems, MySQL i RedHat, przede wszystkim w 
charakterze dostawcy usług wartości dodanej z obszaru bezpieczeostwa informatycznego, 
a także integratora rozwiązao technologicznych i dostawcy zaawansowanych usług 
konsultingowych. 

Marzec 2007 Firma otrzymuje akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (akredytacja nr 
1588/2007) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw (SPO-WKP 2.1) jako ekspercka firma konsultingowo-szkoleniowa w 
dziedzinie technologii informatycznych. 

Maj 2007 Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące jako struktura 
organizacyjna firmy, zawiera kontrakt na realizację zaawansowanych usług szkoleniowych 
dla 20 specjalistów inżynierów jednej z wiodących w kraju firmy informatycznej Spin S.A. 
(wchodzącej w skład grupy Prokom S.A. i dostarczającej rozwiązania OSS/BSS dla 
głównego krajowego operatora telekomunikacyjnego TP S.A.). 

Lipiec 2007 Firma zostaje zakontraktowana w zakresie wdrożenia i instalacji systemów Microsoft ERP 
(Enterprise Resource Planning) i CRM (Customers Relationship Management) w postaci 
oprogramowania Microsoft Dynamics NAV w licznych przedsiębiorstwach we Wrocławiu. 

Lipiec 2007 Firma uruchamia projekt Europejskiej Bazy Danych Informatyków (ITPD, Information 
Technologies Professionals Database) i rozwija go w kierunku sieciowej platformy dla 
współpracy środowisk zawodowych informatyków pracujących w różnych firmach i 
projektach w Europie. W przeciągu kilku kolejnych miesięcy platforma ITPD skupia grono 
kilku tysięcy zarejestrowanych informatyków z paostwa członkowskich Unii Europejskiej, a 
także z innych krajów. 

Wrzesieo 2007 Firma zostaje ponownie zakontraktowana w celu wdrożenia i instalacji licencjonowanych 
systemów komputerowo-sieciowych HP, wraz z zabezpieczeniem infrastruktur sieciowych 
i oprogramowania współpracy grupowej w ramach jednostek organizacyjnych 
administracji miejskiej we Wrocławiu. 

Styczeo 2008 Firma zostaje zakontraktowana dla realizacji projektu wsparcia ponad 1000 nieaktywnych 
zawodowo uczestników regionalnego rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie 
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programu szkoleniowego z zakresu kluczowych kompetencji informatycznych w trybie 
zdalnego nauczania na internetowych platformach e-learning. Celem programu 
szkoleniowego jest wykształcenie informatycznych kompetencji i kwalifikacji, które 
ułatwią znalezienie zatrudnienia na nowoczesnym rynku pracy rozwijającego się 
społeczeostwa informacyjnego. Budżet zakontraktowanego projektu wynosi ponad 280 
tys. zł, a ramy czasowe realizacji to 18 miesięcy. Projekt zostaje z powodzeniem 
zrealizowany w czerwcu 2009, przy ponad 30% przekroczeniu zaplanowanych pierwotnie 
rezultatów w postaci liczby uczestników projektu objętych programem szkoleniowym. 

Kwiecieo 2008 Firma zmienia swoją formę prawną na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
CompSecur sp. z o.o. z zakładowym kapitałem w wys. 260 tys. zł, wpłaconym w całości. 

Maj 2008 Firma zakłada i rejestruje 8 oddziałów w największych miastach w kraju.  

Październik 2008 Firma wygrywa ogólnokrajowy konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie opracowania i 
wdrożenia specjalistycznego programu szkoleniowego w obszarze informatyki stosowanej 
(w formie studiów podyplomowych realizowanych przy współpracy z Politechniką 
Wrocławską) dla ponad 400 nauczycieli informatyki na poziomie szkół średnich, 
zawodowych i technicznych w ramach budżetu 1,3 mln zł współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Listopad 2008 Firma zostaje zakontraktowana dla realizacji programu rozwoju oferty dydaktycznej 
informatycznych szkół zawodowych i technicznych w woj. dolnośląskim(obejmującej 
rozszerzenia programowe, konieczne wobec rozwoju technologii informatycznych i zmian 
na nowoczesnym rynku pracy oraz usprawnienia dydaktyczne, w szczególności w zakresie 
wsparcia procesów nauczania technologiami e-learning), jak również dla zorganizowania 
pozalekcyjnych szkoleo informatycznych dla ponad 1000 uczniów, w ramach budżetu 540 
tys. zł i 18-miesięcznych ram czasowych. 

Listopad 2008 Firma zostaje zakwalifikowana do ustawowego rejestru instytucji edukacyjnych w kraju 
pod nr 2.02/00095/2008 (zmienionym później na nr 2.02/00147/2009). 

Listopad 2008 Firma zostaje akredytowana przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej w 
Brukseli, w odniesieniu do niektórych programów szkoleniowych wdrażanych przez 
CompLearn. W szczególności firma została akredytowana w ramach programu EITCA IT 
Security (Bezpieczeostwo Informatyczne), EITCA Business Information (Informatyka 
Gospodarcza) oraz EITCA Key Competencies (Kluczowe Kompetencje). Usługi szkoleniowe 
oferowane przez Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, zarówno w trybie 
zdalnego jak i stacjonarnego modelu nauczania, umożliwiają klientom indywidualnym 
podejście do procedur certyfikacyjno-egzaminacyjnych EITCI oraz uzyskanie 
międzynarodowych certyfikatów informatycznych, formalnie poświadczających nabyte 
kwalifikacje w określonych specjalizacjach i dziedzinach technologii informatycznych. 

Grudzieo 2008 Firma zostaje zakontraktowana dla realizacji projektu szkoleniowego w tematyce prac 
badawczo-rozwojowych w dziedzinie informatyki, skierowanego do 500 studentów 
uczelni wyższych na terenie woj. dolnośląskiego w ramach budżetu ponad 320 tys. zł. 

Grudzieo 2008 Firma powiększa swoją powierzchnię biurową w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 
oraz uruchamia program stażowy dla 9 nowych pracowników. 

Styczeo 2009 Personel firmy bierze udział w pierwszych międzynarodowych warsztatach komercyjnej 
kryptografii kwantowej, zorganizowanych w Les Diableretes w Szwajcarii przez firmę 
IdQuantique oraz Uniwersytet w Genewie. Przedstawiciele firmy nawiązują kontakty dla 
rozwoju dalszej współpracy z firmą IdQuantique (wiodącym europejskim dostawcą 
komercyjnych systemów kryptografii kwantowej). 

Styczeo 2009 Firma otrzymuje dofinansowanie dla rozwoju nowych technologii e-learningowych w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w projekcie o budżecie 
ponad 720 tys. zł. 

Marzec 2009 Firma zostaje zakontraktowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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dla wdrożenia programu szkoleniowego z zakresu nowych i zaawansowanych systemów 
bezpieczeostwa informatycznego skierowanego do co najmniej 1000 urzędników krajowej 
administracji publicznej w ramach projektu zgodnego ze strategią IDABC Komisji 
Europejskiej dla rozwoju e-administracji. Budżet projektu wynosi 1,3 mln zł a ramy 
czasowe realizacji zaplanowanych usług szkoleniowych określone zostały na ponad 3 lata. 

Czerwiec 2009 Firma otwiera nowe biuro we Wrocławiu o łącznej powierzchni 200 m
2
. Firma inwestuje 

ponad 50 tys. zł. w rozszerzenie infrastruktury sieciowo-komputerowej. 

Październik 2009 Firma zostaje ponownie zakontraktowana dla realizacji projektu szkoleo informatycznych 
skierowanych do ponad 1000 nieaktywnych zawodowo osób na regionalnym rynku pracy 
poprzez dalszy rozwój i ponowną implementację rozszerzonego programu szkoleniowego 
e-learning z zakresu kluczowych kompetencji informatycznych (ze szczególnym naciskiem 
w obszarze kompetencji informatycznych w telepracy) dla zatrudnienia w nowoczesnej 
gospodarce dynamicznie rozwijającego się w regionie społeczeostwa informacyjnego. 
Budżet projektu wynosi ponad 400 tys. zł a ramy czasowe jego implementacji obejmują 2 
lata. 

Październik 2009 Firma zwiększa wpłacony kapitał zakładowy do 500 tys. zł. 

Październik 2009 Firma zostaje zakontraktowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 
ramach projektu rozwoju eksportu informatycznych usług szkoleniowych na japooskim 
rynku docelowym przy dofinansowaniu w wysokości 50 tys. Euro w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Implementacja programu rozwoju eksportu 
będzie realizowana w latach 2010-2011, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w 
niniejszym dokumencie. 

Listopad 2009 Firma rozpoczyna przygotowania do uruchomienia zaawansowanego projektu badawczo-
rozwojowego, zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
dotyczącego bezpieczeostwa narodowego w obszarze zabezpieczenia komunikacji w 
sieciach IP łączących urzędy administracji publicznej za pośrednictwem kryptografii 
kwantowej (dystrybucja klucza kwantowego, QKD) zintegrowanej z biblioteką protokołów 
IPsec. W tym celu firma nawiązuje partnerstwo z Laboratorium Kryptografii Kwantowej na 
Politechnice Wrocławskiej, jednym z najbardziej zaawansowanych europejskich centrów 
badawczych w tej dziedzinie. 

Grudzieo 2009 Firma realizuje ponad 1 mln zł przychodu w roku 2009 i ponad 4 mln zł środków 
zakontraktowanych na kolejne lata. Zatrudniany przez firmę personel liczy 30 osób (w tym 
10 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy). 

Grudzieo 2009 Na przestrzeni 4 lat Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn jest kontraktowane 
w obszarze oferowanych usług szkoleniowych z zakresu bezpieczeostwa informatycznego 
przez liczne instytucje (m.in. przez Panda Security, Urząd Miejski w Warszawie, Lukas 
Bank, Safe Computing, Spin, Business Trading Poland, Phoenix Business, PalCom Systems, 
Kameg, Pol Perfect, NetLab, Polskie Centrum Badawczo-Rozwojowe, Edusec, Unitech, 
Alfanet, Nordea). Liczba indywidualnych klientów informatycznych usług szkoleniowych 
wynosi ponad 4000. 

Grudzieo 2009 Firma inwestuje ponad 250 tys. zł w zaawansowaną infrastrukturę sieciowo-serwerową 
(włączając w to nowoczesną architekturę klastrów serwerowych), szerokopasmowe łącza 
internetowe, jak również sprzętowe rozwiązania bezpieczeostwa informatycznego typu 
VPN oraz specjalistyczne systemu zdalnego nauczania. 

Styczeo 2010 Firma rozpoczyna realizację programu eksportu usług szkoleo informatycznych na rynek 
japooski w ścisłej współpracy z Polską Izbą Gospodarczą w Japonii z siedzibą w Tokyo 
wdrażając programy certyfikacyjnego Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej 
z siedzibą w Brukseli. 

Marzec 2010 Firma zostaje zakontraktowana dla realizacji projektu szkoleo informatycznych w woj. 
łódzkim dla ponad 1000 nieaktywnych zawodowo osób na regionalnym rynku pracy 
poprzez rozwój i rozszerzenie programu szkoleniowego e-learning z zakresu kluczowych 
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kompetencji informatycznych (ze szczególnym naciskiem w obszarze kompetencji 
informatycznych w telepracy) dla zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce dynamicznie 
rozwijającego się w regionie społeczeostwa informacyjnego. Budżet projektu wynosi 
ponad 600 tys. zł a ramy czasowe jego implementacji obejmują 2 lata. 

Ekspertyza firmy w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych (w szczególności w dziedzinie 

informatyki kwantowej) znajduje potwierdzenie w międzynarodowej aktywności badawczej personelu 

współtworzącego spółkę: 

 Współautorstwo licznych publikacji naukowych w dziedzinie informatyki kwantowej i dekoherencji w 

międzynarodowych czasopismach naukowych z listy rankingowej Thomson Reuters. 

 Udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych: 

o Międzynarodowy projekt badawczy w zakresie informatyki kwantowej realizowany w ramach 

V Programu Ramowego Unii Europejskiej IST STREP SQID Semiconductor Quantum 

Information Device (nr UE STREP IST-1999-11311) 

o Międzynarodowy projekt Sieci Doskonałości European Quantum Information QUIPROCONE w 

ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej 

o Krajowe projekty badawcze w obszarze informatyki kwantowej zakontraktowane przez 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach oddziału Laboratorium Fizycznych Podstaw 

Przetwarzania Informacji (nr PBZ-MIN-008/PO3/203 i nr MNiSW 106/E-345/BWSN-0166/208) 

o Granty Komitetu Badao Naukowych dla realizacji projektów badawczych w obszarze 

informatyki kwantowej (nr N N202 260 734, nr N PO3B 085 25 i nr 1195/B/H03/2007/33) 

 Prezentacje i seminaria wygłaszane na międzynarodowych konferencjach naukowych: 

o Canada-Poland-Japan International Symposium on Semiconductor, Magnetic and Photonic 

Nanostructures  

(Wrocław, Polska 2009) 

o LFPPI International Conference  

(Sopot, Polska 2009)  

o 5th International Conference on Semiconductor Quantum Dots  

(Gyeongju, Korea 2008) 

o 4th International LFPPI Symposium on Quantum Information & Engineering  

(Wrocław, Polska 2008) 

o 4th International Conference on Semiconductor Quantum Dots  

(Chamonix, Francja 2006) 

o 28th International  Conference  of Physics of Semiconductors 

(Wiedeo, Austria  2006) 

o European Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation 2006 

(Lwów, Ukraina  2006) 

o Trends in Nanotechnology 2006  

(Grenoble, Francja 2006) 

o European Optical Society Annual Meeting 2006  

(Paryż, Francja 2006) 

o International Conference on Security and Management 2006  

(Las Vegas, Nevada, USA  2006) 

o 3rd International LFPPI Symposium on Quantum Information & Engineering  

(Wrocław, Polska 2006) 
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o 3
rd

 Conference on Spintronics and Quantum Information Technology   

(Awaji, Japonia 2005) 

o IEEE International Conference on Technologies for Homeland  Security and  Safety 

(Gdaosk, Polska 2005) 

o 2nd International LFPPI Symposium on Quantum Information and Engineering 

(Wrocław, Polska 2005) 

o Quantum Information and Quantum Control Conference  

(Toronto, Kanada 2004)  

o International Symposium on Nanotechnology and Patenting  

(Haga, Holandia 2004) 

o Nano and Giga Challenges in Microelectronics  

(Kraków, Polska 2004) 

o 1st International LFPPI Symposium on Quantum Information & Engineering 

(Wrocław, Polska 2004) 

 Wyróżnienia i nagrody za działalnośd badawczo-naukową: 

o Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza Fundacji PGNiG za osiągnięcia badawcze 

o Wyróżnienie zakwalifikowaniem do udziału w programie START Fundacji Nauki Polskiej (FNP) 

o Nagroda za wyniki prac badawczych Marszałka woj. dolnośląskiego 

 

6.2. EUROPEJSKI INSTYTUT CERTYFIKACJI INFORMATYCZNEJ EITCI  

Program "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" ESIT realizowany jest pod patronatem Europejskiego 

Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli. W ramach współpracy z Instytutem EITCI w 

programie przewiduje się szereg działao o charakterze ponadnarodowym (obejmujących m.in. zawodową 

certyfikację informatycznych szkoleo skierowanych do uczniów oraz nauczycieli, certyfikację programów 

rozwojowych w szkołach zawodowych, udział nauczycieli oraz przedstawicieli administracyjnych szkół objętych 

projektem w organizowanych zagranicznych wyjazdach studyjnych, konferencjach i seminariach dotyczących 

wykorzystania technologii informatycznych w procesach nauczania, jak również szeroko pojętej wymianie 

wiedzy i doświadczeo w zakresie edukacji cyfrowej na forum międzynarodowym). 

Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) 

to działająca nie dla zysku międzynarodowa organizacja pozarządowa. Prawną działalnośd Instytutu EITCI 

regulują zapisy artykułu III Konstytucji Belgijskiej, nadające osobowośd prawną organizacjom działającym na 

rzecz dobra publicznego. Siedziba Instytutu EITCI mieści się w Brukseli przy Avenue des Saisons 100-102 (bte 30, 

1050 Brussels). 

Misją Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

społeczeostwie międzynarodowym poprzez podnoszenie poziomu jakości międzynarodowych standardów 

certyfikacyjnych w zakresie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), rozwój niezależnych metodologii, 

prace badawcze, upowszechniające oraz zwiększające ogólną dostępnośd kwalifikacji informatycznych dla 

obywateli wszystkich paostw. Realizując cele statutowe Instytut EITCI podejmuje następujące działania w 

wymiarze międzynarodowym: 

1. Scalanie środowisk akademickich związanych z obszarem szkoleo informatycznych w Europie i poza 

Europą oraz promowanie interakcji w ramach środowisk akademickich z różnych dyscyplin informatyki, 
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takich jak programowanie, inżynieria systemów, sieci, projektowanie multimedialne, bezpieczeostwo i 

sztuczna inteligencja;  

2. Budowanie i wspieranie dialogu pomiędzy środowiskami akademickimi, legislacyjnymi i 

przemysłowymi oraz promowanie debaty ukierunkowanej na główne problemy związane z rozwojem i 

standaryzacją międzynarodowych programów oraz metodologii szkoleo informatycznych i certyfikacji 

informatycznych;  

3. Podejmowanie i wykonywanie aktywności badawczo-rozwojowych w obszarze programów i 

metodologii szkoleo informatycznych i certyfikacji informatycznych;  

4. Doradzanie w obszarze formułowania polityki oraz formowania dobrych praktyk certyfikacji IT w 

oparciu o obiektywne badania i kolektywną wiedzę środowisk związanych z Instytutem;  

5. Podejmowanie wszystkich innych aktywności, które podniosą poziom pozytywnego wpływu 

certyfikacji informatycznych na rozwój wiedzy informatycznej w społeczeostwie międzynarodowym;  

Instytut realizuje powyższe działania, m.in. poprzez: 

1. Oparcie o działalnośd członków instytucjonalnych  

2. Publikowanie rezultatów badawczych oraz innych pokrewnych opracowao  

3. Promowanie rozwoju metodologii i standardów certyfikacji informatycznej  

4. Periodyczne organizowanie publicznych seminariów wygłaszanych przez członków środowisk 

akademickich  

5. Organizację międzynarodowych konferencji akademickich, wyjazdów studyjnych, wymianę 

doświadczeo i wiedzy  

Przedstawiciele informatycznych środowisk akademickich i przemysłowych z wielu krajów na świecie 

współtworzą Instytut EITCI w ramach Komisji celowych realizujących działania Instytutu zgodnie z 

obowiązującym statutem. Podejmowanie działao w celu zwiększenia dostępności do procedur certyfikacyjnych 

ICT, w szczególności w odniesieniu do problemu przeciwdziałania indywidualnym barierom w fizycznym do nich 

dostępie przy zapewnieniu wysokiej wartości poświadczeo kwalifikacyjnych, jest konieczne dla utrzymania 

ciągłości rozwoju społeczeostwa informacyjnego w skali międzynarodowej. Istotnym celem działania Instytutu 

EITCI jest intensyfikacja dynamiki rozwoju procesów nauczania ICT zgodnych z niestacjonarnym trybem zdalnej 

dydaktyki e-learning, poprzez opracowywanie metodologii dla zdalnych systemów testowania, oceny i 

potwierdzania wiedzy. Prowadzi to do wzrostu dostępu zarówno szkoleo i sposobów potwierdzania nabytych 

kwalifikacji dla osób indywidualnych na całym świecie, które z powodu towarzyszących barier indywidualnych 

mogą nie byd w stanie sprostad wymogom fizycznej obecności w trakcie standardowych procedur 

poświadczania wiedzy i umiejętności. 

Instytut EITCI aktywnie działa na rzecz zwiększenia dostępu do oceny kwalifikacji i ich formalnego 

poświadczania w postaci certyfikatów informatycznych, nie tylko wśród zawodowych informatyków w 

społeczeostwie międzynarodowym. Poziom zależności społeczeostwa od technologii informatycznych stał się 

tak wysoki, że biegłośd w wykorzystaniu ICT jest już nie tylko domeną specjalistów zawodowych, ale wchodzi w 

zakres kluczowych kompetencji we wszystkich sektorach gospodarki. Instytut EITCI zarządza i licencjonuje 

programy certyfikacyjne, komercyjnie oferowane indywidualnym i instytucjonalnym klientom za 

pośrednictwem Sieci Licencyjnej EITCI, skupiającej współpracujące szkoły, uniwersytety oraz inne instytucje i 

firmy edukacyjne. Podmioty te implementują zdalne procedury certyfikacyjno-egzaminacyjne EITCC i EITCA, 

opcjonalnie rozszerzone o zgodne z programami certyfikacyjnymi stacjonarne lub niestacjonarne metodologie 

szkoleniowe w danym kraju i języku. Instytut EITCI nie świadczy bezpośrednio komercyjnych usług w zakresie 

certyfikacji informatycznej lub szkoleo informatycznych dla odbiorców indywidualnych. 


